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Một năm học mới, một chặng đường mới, năm học 2016-2017 lại bắt đầu. Thay mặt 

toàn thể cán bộ giảng viên, công nhân viên chức Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia 

Hà Nội (ĐHKT – ĐHQGHN), thầy thân ái gửi tới tất cả các em sinh viên, đặc biệt là các em 

tân sinh viên khóa QH2016 lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường ĐHKT đã xác định sứ mệnh lớn lao đó 

là cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển 

chất lượng, hiệu quả và bền vững của đất nước. Vào mỗi thời khắc vinh dự đứng trên bục 

trao bằng tốt nghiệp cho lớp lớp các em sinh viên ưu tú và chứng kiến các em tự tin bước 

vào đời để rồi trở thành những chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và 

quản trị kinh doanh, thầy càng tin tưởng rằng Trường ĐHKT đã thật sự trở thành cái nôi 

nuôi dưỡng đam mê, khuyến khích sáng tạo, phát triển tài năng của các em.  

Nhìn lại toàn cảnh bức tranh năm học 2015-2016 vừa qua, dù phải tiếp tục đối mặt với 

nhiều khó khăn và thách thức về cơ sở vật chất, sự dịch chuyển nguồn nhân lực, sự thay 

đổi và điều chỉnh các quy định về hoạt động đào tạo…, nhưng Trường ĐHKT đã nỗ lực 

phấn đấu không ngừng để mang đến cho các em một môi trường học tập tích cực, chủ 

động, gắn kết kiến thức với kỹ năng, lý thuyết với thực tế, chuyên ngành với tổng hợp, 

giúp các em không ngừng đam mê sáng tạo với ngành học mà mình đã quyết tâm lựa chọn. 

Chính những thành tích đáng ghi nhận mà các em đạt được trong quá trình học tập, nghiên 

cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như các hoạt động ngoại khóa sôi nổi của Đoàn, Hội… 

đã góp phần khẳng định tầm nhìn đúng đắn, định hướng phù hợp của Nhà trường trong 

giai đoạn phát triển mới, đó là trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu với 

chất lượng và đẳng cấp quốc tế. 

Bước sang năm học 2016-2017, với cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các 

em sinh viên, đặc biệt là các em tân sinh viên trong tất cả các hoạt động, Trường ĐHKT trân 

trọng giới thiệu cuốn Cẩm nang sinh viên 2016-2017. Đây là nguồn tài liệu hữu ích liên quan 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của chính các em trong quá trình học tập tại Trường ĐHKT. 

Thầy chúc các em tiếp tục học tập tốt, rèn luyện tốt trong một môi trường luôn được tạo 

mọi điều kiện thuận lợi, xứng đáng với khẩu hiệu “Sinh viên Kinh tế: Năng động – Sáng 

tạo – Trách nhiệm”. 

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016 

Hiệu trưởng 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn 


